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Notitie 
Aan:  AB-VRH 

Van:  Veiligheidsdirectie 

Datum: 11 juni 2020 

Betreft: Multidisciplinaire evaluatie jaarwisseling 2019-2020 

 

Bij de bespreking van het verloop van de afgelopen jaarwisseling in de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van 29 januari 2020 is verzocht om ten behoeve van de voorbereiding op de volgende jaarwisseling 
voor de zomer een multidisciplinaire evaluatie te behandelen. Het bestuur heeft verzocht in deze evaluatie 

specifiek aandacht te besteden aan geweld tegen hulpverleners en de momenten van overleg. Deze notitie 
betreft een samenvatting van de monodisciplinaire evaluaties van de brandweer, politie eenheid Den Haag, 
de GHOR en de gemeenten binnen de regio Haaglanden en de evaluatie van het Multi Voorbereidend 

Overleg. 
 

Voorbereiding 

Op regionaal niveau is dit jaar wederom samengewerkt door brandweer, politie, GHOR en gemeenten aan 

de voorbereidingen voor een veilig verloop van de jaarwisseling. In aanloop naar de jaarwisseling heeft op 
verschillende niveaus (operationeel, tactisch en strategisch) afstemming plaatsgevonden. Deze 
voorbereidingen zijn reeds halverwege het jaar gestart. Naast de monodisciplinaire voorbereidingen, zijn 
de multidisciplinaire voorbereidingen afgestemd en belegd op tactisch niveau in het Multi Voorbereidend 
Overleg (MVO). Met deze mono- en multidisciplinaire voorbereiding werd gestreefd naar een zo generieke 
en regionale aanpak als mogelijk. Hierbij is gekeken naar de mogelijkheden om (binnen de regionale kaders 
en prioritering) kwalitatief beter in te spelen op de bestuurlijke behoeften. Kwantitatieve oplossingen waren 

niet voorhanden, aangezien tijdens de jaarwisseling alle beschikbare capaciteit reeds werd ingezet. Dit 
heeft onder andere geresulteerd in het afhandelen van zogenaamde ‘Openbare Orde Buitenbranden’ met 
een hogere prioriteit dan de reguliere buitenbranden. Nadrukkelijke samenwerking tussen politie, 
brandweer en gemeenten was hierbij onontbeerlijk, zeker wanneer hierbij ook nog eens in 
‘schoonmaaktrein formatie’ werd opgetreden.  
 

Anders dan in voorgaande jaren was er afgelopen jaar in de weken voorafgaand aan de jaarwisseling meer 

sprake van (dreiging van) ongeregeldheden in een aantal gemeenten. Meer dan anders was er de vraag 
vanuit de gemeenten om specifieke lokale afspraken te creëren ten aanzien van ondersteuning aan 
veiligheid en het herstellen van de openbare orde. Waar mogelijk, zijn er vooraf operationele werkafspraken 
gemaakt die voorzagen in gezamenlijk optreden met politie en gemeenten op te verwachtte hotspots. 
Hierbij is continu het uitgangspunt van ‘centrale regie en aansturing op de voorbereiding en uitvoering’ 
leidend geweest en waar mogelijk is maatwerk toegepast. 

 
In het kader van deze onrust hebben meerdere gemeenten in die periode een operationeel overleg (ook 
wel taskforce, kernteam) ingericht op OOV-niveau. In verschillende varianten waren daarbij ook andere 
diensten betrokken als Stadsbeheer, Stedelijke Ontwikkeling en Publiekszaken en afgevaardigden van 
hulpdiensten en OM. Op deze wijze konden opkomende problemen adequaat worden aangepakt en 
opgelost. De taskforce en de multidisciplinaire voorbereiding door het MVO hebben elkaar versterkt, maar 
waren niet altijd goed op elkaar aangesloten. In december 2019 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden 

waarbij OOV-ers, hulpdiensten en OM informatie hebben uitgewisseld over de lokale en operationele 
maatregelen. Voor deze bijeenkomst was veel waardering. De bijeenkomst heeft geleid tot regionale 
afstemming over onder andere bestuurlijke maatregelen, met goed resultaat. 

 

Aanbevelingen 
 Voortzetten werkwijze ‘centrale regie en aansturing op de voorbereiding en uitvoering’ en waar 

mogelijk toepassen van lokaal maatwerk.  
 Organiseer vroeg in de voorbereiding een regionale bijeenkomst met alle betrokken partijen om de 

samenhang tussen de lokale voorbereiding en de regionale aanpak van de hulpdiensten aan te 
geven.  

 Continueer het gesprek tussen gemeenten en hulpdiensten om te komen tot mogelijkheden om 
(binnen de regionale kaders en prioritering) kwalitatief beter in te spelen op de bestuurlijke 

behoeften.  
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 Indien een of meerdere lokale operationele overleggen (ook wel taskforce, kernteam genoemd) 
worden opgericht, dient de aansluiting op de centrale (multidisciplinaire) voorbereiding van de 

jaarwisseling geborgd te worden.  
 Het is wenselijk om een officieel moment te hebben waarop gestart wordt met de voorbereidingen 

op de volgende jaarwisseling. Hiervoor kan de bespreking van de beleidsuitgangspunten, ondanks 

de meerjarige vaststelling hiervan, uitkomst bieden.  

 

Veilige publieke taak 

Gedurende 2019 is nog eens benadrukt dat de aanpak van agressie tegen hulpverleners hoog op de 
bestuurlijke en ambtelijke agenda’s staat en dat de Minister prioriteit geeft aan de vervolging en berechting 
van daders. Zowel in de voorfase als tijdens de jaarwisseling stond veiligheid tijdens het operationeel 
optreden voorop. Dit leidde vooraf tot het uitwerken van intensieve(re) samenwerkingsafspraken op straat 
tussen politie en brandweer, voor het creëren van een veilige(re) werkomgeving. Zo is de procedure van 
het doen van aangifte na geweld tegen hulpverleners aangescherpt. Geconcludeerd wordt dat deze 

procedure werkt. Met name dat gedurende de jaarwisseling alle meldingen centraal binnenkomen en er 
snel kan worden geschakeld met het Hoofd Opsporing van het SGBO is als positief ervaren.  
 
Binnen de ambulancezorg in Haaglanden was gedurende de jaarwisseling geen sprake van geweld tegen 

de hulpverleners. Ook de ziekenhuizen en huisartsenposten geven in de sfeerbeelden aan geen last te 
hebben gehad van geweld of agressie gedurende de jaarwisseling. In de aanloop naar de jaarwisseling is  

wel sprake geweest van dreiging richting de brandweer en politie. Dit uitte zich richting de brandweer onder 
andere in het plaatsen van kraaienpoten nabij een brandweerkazerne. Ook tijdens de jaarwisseling zelf is 
er nog een keer sprake geweest van uitgestrooide kraaienpoten in de aanrijroute van de brandweer. Tijdens 
de nacht van de jaarwisseling zijn vijf incidenten door de brandweer geregistreerd en gemeld aan de politie. 
Daarvan zijn er twee afgedaan als melding; de overige drie zijn in behandeling genomen als aangifte. Bij 
de politie zelf was een lichte daling te zien van het aantal geregistreerde zaken ten opzichte van vorig jaar. 
Dit betreft enkel de incidenten tijdens de jaarwisseling zelf, en niet tijdens de voorfase.  

 
Bij wijze van pilot is dit jaar operationeel personeel van de Brandweer gedurende de jaarwisseling uitgerust 
met bodycams. Bij het ontstaan van de onrust in december zijn deze bodycams al eerder dan gepland 
verdeeld over 5 kazernes. Opgenomen beeldmateriaal is in twee gevallen aangeleverd als ondersteunend 
beeldmateriaal om de kans op strafrechtelijke vervolging en berechting van daders te vergroten.  
 

Aanbevelingen 
 Het gecentraliseerd proces ten aanzien van het doen van aangiften bij agressie incidenten beviel 

goed. Gezien de drukte tijdens de jaarwisseling dienen enkele wijzigingen te worden aangebracht 
om dit proces soepeler en efficiënter te laten verlopen, bijv. door collega’s van tevoren beter mee 
te nemen in de benodigde inhoud voor een aangifte. Dat voorkomt veel open vakken.  

 Ook gemeentefunctionarissen kunnen gebruik maken van deze procedure. Dit moet meer onder 

de aandacht worden gebracht. 

 

Operationeel optreden en cijferbeeld 

De hulpdiensten hebben een verschillend perspectief op het verloop van de aanloop naar de jaarwisseling 
en de jaarwisseling zelf. Vanuit de geneeskundige kolom en de politie wordt aangegeven dat de nacht over 
het algemeen rustig is verlopen. In vergelijking met vorig jaar ziet de GHOR een afname in het aantal 
slachtoffers. De meldkamer ambulancedienst, ambulancediensten, ziekenhuizen en huisartsenposten 

meldden een gemoedelijke sfeer. Structureel blijkt het een uitdaging te zijn om aan de benodigde 
additionele paraatheid te voldoen. Indien noodzakelijk was het gedurende de jaarwisseling mogelijk om via 
de reguliere procedure capaciteit uitbreiding aan te vragen en in te zetten. Voor de brandweer waren de 
aanloop naar en de jaarwisseling zelf uitzonderlijk druk. Waar normaliter de piek in het aantal meldingen 

te zien is tijdens de dienst van de jaarwisseling zelf, zag de brandweer het afgelopen jaar een sterke 
toename in het aantal meldingen gedurende de gehele maand december. In de periode 1 t/m 30 december 
waren bijna 4 maal zoveel incidenten als in dezelfde periode in 2018. Maar liefst 22,5% van alle brand 

gerelateerde incidenten in het kalenderjaar 2019 vond plaats tijdens de dienst van de jaarwisseling.  
 
De aansturing van de operationele processen voor de politie en brandweer lopen asynchroon. Waar de 
politie normaal gesproken de operationele processen centraal aanstuurt en de brandweer decentraal, 
gebeurt dit tijdens de jaarwisseling precies andersom. Voor de brandweer was de centrale aansturing vanaf 
de Yp tijdens de jaarwisseling essentieel om te kunnen zorgen voor een overzichtelijk geheel in de 
operationele uitvoering. Hierin bleken effectieve en dynamische spreiding van materieel en mankracht 

kritische succesfactoren te zijn om de nacht voor de gehele regio beheersbaar te houden. De inzet van veel 
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materieel en mankracht bij de bestrijding van de zeer grote brand in Zoetermeer in combinatie met het 
opschalen naar GRIP 2 tijdens de toch al zeer drukke nacht van de jaarwisseling toont het belang van 

centrale coördinatie op de het brandweeroptreden over de gehele regio Haaglanden. Waar mogelijk is er 
zelfs tijdens dit piekmoment op een aantal locaties nog brandweercapaciteit ingezet ten behoeve van de 
inzet van de gemeentelijke schoonmaaktreinen. Waarbij door middel van het continue herpositioneren van 

brandweervoertuigen, ook nog eens de restdekking van brandweerzorg in de hele regio werd gewaarborgd.  
 
Politie Eenheid Den Haag heeft de jaarwisseling vanuit de mono-kolom opgezet in de structuur van het 
Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO), zowel in de eenheid als op lokaal niveau in de vorm van een 
Team Districtelijke Aanpak (TDA). Vanwege de onrust in de maand december is lokaal gebruik gemaakt 
van een Multidisciplinaire taskforce. Het voordeel hiervan was dat via korte lijnen en snelle informatie-
uitwisseling effectief gereageerd kon worden op specifieke situaties die multi-maatregelen vereiste. Hoewel 

de nacht van oud & nieuw vanuit politieperspectief vrij rustig is verlopen, was de  aanloop naar de 
jaarwisseling zeer onrustig waardoor voor langere tijd in opgeschaalde vorm te werk is gegaan. Vanwege 
het feit dat er sprake was van een crisissituatie met meerdere districten en partners, in combinatie met de 
langdurige druk van opgeschaald werken, was het tevens een uitdaging de coördinatie gedurende de maand 
december vanuit de verschillende sturingsconcepten optimaal te houden. De samenwerking intern en met 
de netwerkpartners zorgde uiteindelijk voor het verloop van de jaarwisseling zonder grote incidenten. 

 

Evenals voorgaande jaren is er door de hulpdiensten in gezamenlijkheid gerapporteerd over het aantal 
incidenten gedurende de jaarwisseling. De eerste rapportage op 1 januari heeft de status ‘voorlopig’, omdat 
er sprake is van een kleine foutmarge. Op een later tijdstip (dagen na de jaarwisseling) worden de cijfers 
gecontroleerd, waar nodig bijgesteld en verwerkt in het definitieve overzicht. Nog later in het jaar vindt er 
een nadere analyse van de cijfers plaats. Geconcludeerd wordt dat het een kwetsbaar proces is, terwijl er 
veel waarde wordt gehecht met name aan de eerste cijfers. Tot slot is geconstateerd dat de behoefte van 

gemeenten verschillend is en dat gemeenten vragen om verschillende soorten cijfers voor hun eigen beleid. 
 

Aanbevelingen 
 Zorg voor een heldere sturingslijn. Deze is noodzakelijk, zeker wanneer gebruik wordt gemaakt 

van verschillende sturingsconcepten.  

 Onderzoek op basis van de behoefte van de gemeenten, de mogelijkheid vanuit de 
kolommen/organisaties afzonderlijk te rapporteren. 

 

 

 

 

 


